
QUEST
Drzewa parku

w Chocianowie”

TEMATYKA
Wyprawa umożliwia poznanie podstawowych gatunków drzew rosnących 
w zabytkowym parku podworskim w Chocianowie oraz jego najbliższym 
otoczeniu.

GDZIE TO JEST?
Chocianów – miasto w powiecie Polkowickim, w zachodniej części 
Borów Dolnośląskich, leży między Chojnowem, Lubinem, Polkowicami 
i Przemkowem. Dojechać tu można z  Legnicy w  kierunku Nowego 
Miasteczka. Wyprawa zaczyna się w Chocianowie, na ulicy Szkolnej, przy 
wejściu do Szkoły Podstawowej i do Parku Miejskiego w Chocianowie.

JAK SZUKAĆ SKARBU?
Twoim zadaniem jest uważne czytanie wskazówek zawartych w karcie 
questu. Zebrane litery umożliwią Ci odnalezienie skarbu. Powodzenia!

Quest dostępny również w aplikacji mobilnej
Questy - Wyprawy Odkrywców na Android i iOS

Więcej informacji o Questach znajduje się na
www.QUESTY.com.pl

CZAS PRZEJŚCIA: 35 minut

Android iOS

EDUKACYJNA GRA TERENOWA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

poddziałania: 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania
pn. „Promocja Regionów poprzez Aktywną Turystykę”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

INFORMACJA O QUEŚCIE

MIEJSCE NA PIECZĘĆ SKARBU

Więcej informacji na Portalu z Aktywną Turystyką: 
www.wrzosowakraina.pl

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania 
„Wrzosowa Kraina”

®

Opiekun questu: 
LGD Wrzosowa Kraina

Opracowanie: 
Krzysztof Szustka - Fundacja Calamita (trener Questów  |  Wyprawy Odkrywców)

Zdjęcia:
Krzysztof Szustka

Wydawca: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”

ul. Trzebnicka 7a-7b, lok 4/2
W ramach Projektu Współpracy

pn. „Promocja Regionów poprzez Aktywną Turystykę”  

Rok wydania: 2019 r. 

Nakład: 1000 sztuk

Hasło brzmi to:

a wynik wyprawy jest wręcz znakomity.
To pospolite drzewo, każdemu dziecku znane,
bo jego owoce, skrzydlaki, do nosa są przyklejane.

W parkach drzewo jest często spotykane,
a jego drewno w meblarstwie jest wykorzystywane.
Poszukaj w drzewie skarb jest ukryty
i tylko przez wytrwałych questowiczów może być zdobyty.

Pieczęć odbij na karcie wyprawy,
to już koniec dendrologicznej zabawy.
Na inne questy zapraszamy we Wrzosowej Krainie,
tam edukacyjnie i z przygodami czas Ci upłynie.
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START
Witaj w Chocianowie, przy parku zabytkowym,
który dzisiaj zwiedzisz krokiem miarowym.
W nim drzewa przed wiekami zostały posadzone
i dziś ciekawostki o nich będą Ci przedstawione.

Buty zawiązane? Masz coś do pisania?
Ruszaj na trasę questu, do parku zwiedzania.
Przy „zebrze” na Szkolnej wejście do parku się znajduje
i stąd trasa naszej gry dalej Cię pokieruje.

Najbliżej wejścia, po lewej ręce, 
rośnie nie zielsko, ale coś więcej.
Stoi tam panna lekarka                  ,
jej kwiaty leczą, gdy dręczy cię grypa.

Z jej kwiatów pszczoły miód produkują,
który później rodzice swoim dzieciom serwują.
Ma właściwości zdrowotne i niepowtarzalny smak,
po przeziębieniu nie pozostaje żaden znak.

Ścieżką przez park, kilkadziesiąt kroków zrób,
jak widzisz, drzew tu wokoło jest po prostu w bród.
Park przed wiekami został utworzony przy pałacu,
układ zabytkowy przetrwał do dzisiejszych czasów.

Osie widokowe, ciekawe gatunki drzew,
a z ich koron dobiega ptaków śpiew.
Staw krajobrazowy też tu zlokalizowano,
tak, by odbicie pałacu w nim podziwiano.

Kiedyś taka moda na świecie panowała
i hrabianka z pałacu miejsce na spacery miała.
Dziś stąpasz po ścieżkach tych samych, co pałacowa Pani,
chodziła wśród tych drzew przed wieloma latami.

Po lewej stronie wypatruj tablicy „Stanowisko numer jeden”,
a tam znaczenia terenów zieleni będzie mniej niż siedem.
Głogi,                               , dęby związki fitoncydowe wytwarzają,
i zanieczyszczenia powietrza szybko usuwają.

Idź dalej prosto do rozstaju dróg,
w lewo skieruj ślad Twych stóp.
Wypatruj tablicy z orzełkiem przy prawym ramieniu, 
która stoi w wielkiego drzewa cieniu.

Ten rozłożysty dąb                                            ,
to prawem chroniony pomnik przyrody.
Dąb rodzi w wielkiej ilości swoje owoce:                                   ,
gdy nasz żywot się skończy, jego nadal trwać będzie.

Dalej ścieżką, wypatruj po swojej prawicy
stanowiska numer dwa na zielonej tablicy.
Cele i                        przyrody prezentuje
i te z chocianowskiego parku opisuje.

Topola                       największym jest pomnikowym drzewem,
a metrów po obwodzie ma prawie siedem.
615 centymetrów miała w obwodzie dokładnie,
tylko, że co roku ten jej wymiar powiększa się ładnie.

Idź dalej prosto i w lewo na rondzie z kamieniami,
alejką parkową idź wielkimi krokami.
Grupa drzew stojąca w cieniu, 
dźwiga na pniu i swym ramieniu,

niepozorną roślinkę oplatającą pnie szczelnie,
której soki królują wśród leków na kaszel niepodzielnie.
Ta cenna roślina to                               ,                                   
na jej liściach błyszczy się „tłuszcz”.

Dalej przed siebie i na krzyżówce skręć w prawo,
przez mostek z balustradą ruszaj się żwawo.
Za nim pierwsza ścieżka w lewo niech Cię kieruje
i do stanowiska numer pięć równo maszerujesz.

Jak poczytasz dobrze, to będzie ci znana,
prosta metoda na wiek drzewa wyliczania.
Najpierw mierzysz w centymetrach obwód drzewa,
a potem przez                   podzielić trzeba.

Wynik mnożymy przez dwa równiutko,
a orientacyjny wiek drzewa wychodzi szybciutko.
Ruszaj dalej, na rozstaju dróg nie w prawo tylko prosto,
zobacz jakie „białe” drzewo przy ścieżce wyrosło.

Nie jest bardzo wysokie tylko niższe,
a bije swym powabem wszystkie.
To drzewko to młoda                           ,
i choć jej gałęzie chętnie je koza,

to jednak będzie z nich                           najlepsza na świecie,
którą gospodyni podwórze zamiecie.
Idź dalej przed siebie alejką parkową,
na rozwidleniu lekko w prawo, noga za nogą.

Po lewej będą trzy dęby drobnolistne, wysokie jak topole,
które nawet dobrego znawcę mogą wyprowadzić w pole.
To dębu piramidalna, ozdobna odmiana 
i dawniej i dziś rzadko spotykana.

Dalej przed siebie skieruj swe kroki, 
popatrz na łąki, podziwiaj widoki.
Przed górką lekko w prawo, 
obejdź ją śmiało, tylko żwawo.

Alejka parkowa prowadzi Cię wśród drzew,
w których koronach słychać ptaków śpiew.
Wypatruj wzniesienia przy lewym ramieniu,
które skrywa się w wielkich drzew cieniu.

Na nim wieża widokowa się znajduje,
z której dobrze okoliczne ptaki się obserwuje.
Za mostkiem w prawo na pierwszej krzyżówce,
trzydzieści kroków i jesteś na głównej parkowej dróżce.

W prawo lub w lewo aleja parkowa kieruje,
a Ty śmiało na wprost, między drzewami maszerujesz.
Od głównej osi parku odmierz 47 kroków,
objawi się „brama”, jeden z piękniejszych, parkowych widoków.

Tworzą ją dwa zapisane miłosną historią buki,
przejdź między nimi, a usłyszysz przeszłości pomruki.
Idź ciągle prosto, aż po lewej ujrzysz staw, 
tak piękny widok nie jawił się w snach.

Stając przodem do zamku i wody, 
poczuj, jaki jesteś młody.
Tablica kolejne ciekawostki Ci ma do zaoferowania,
zabieraj się szybko do ich odkrywania.

Kiedyś, tu niedaleko, ogród gospodarczy się znajdował,
a w nim pałacowy ogrodnik „podopiecznymi” się zajmował.
Uprawiał drzewka                                                     i ananasy,
to było rzadko spotykane, jak na tamte czasy.

O świcie czy słońca zachodzie,
pobliskie aleje grabowe przeglądają się w wodzie.
Grab jest niewysoki, ale ma bardzo twarde drewno,
dawniej młyńskie koło uczyniono by z niego na pewno.

Dalej ścieżką, prosto na skrzyżowaniu i na mostek,
pod którym wody najczęściej jest do kostek.
Za mostkiem w lewo i w stronę starej fontanny,
przy której chętnie siadały przed latami wszystkie panny.

Omiń ją z lewej strony, potem ruszaj w prawo
i w stronę „łaciatego” drzewa udaj się żwawo.
Jego kora jest jasna i żółtoszara, 
łuszczy się dużymi płatami, jakby była stara.

To platan, z liśćmi podobnymi do klonu,
w parkach rzadki okaz, sadzony od wielkiego dzwonu.
Dalej prosto, idź po łuku w lewo, do drugiej ławki,
za chwilę skończą się nasze dendrologiczne zagadki.

W pobliżu ławki duże drzewo iglaste rośnie,
które w zimie wygląda trochę żałośnie.
Bo jako nieliczne wśród iglastych braci,
na zimę wszystkie igły, co do jednej, traci.

Stań pod modrzewiem, prawym bokiem do asfaltowej drogi,
niech trzydzieści kroków przed siebie wykonają Twe nogi.
Teraz z numerowanych liter odgadnij drzewo,
którego przez pół parku szukałeś, kolego.
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